
Klauzula informacyjna usługi iMieszkaniec.pl  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą 
w Otwocku (05-400), ul. Andriollego 54, REGON 000492055,  

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych -  iod@otwockasm.com.pl; 
3. Administrator Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z Usługi 

iMieszkaniec.pl świadczonej drogą elektroniczną jest jednocześnie operatorem usługi 
iMieszkaniec.pl, która jest przez niego Pani/Panu świadczona. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi iMieszkaniec.pl na zasadach 
określonych w jej Regulaminie korzystania z Usługi iMieszkaniec.pl świadczonej drogą elektroniczną 
i Polityce Prywatności Usługi iMieszkaniec.pl oraz będą udostępnione przez Administratora  (w 
niezbędnym zakresie) podmiotom, którym zlecono obsługę otrzymanego od Pani/Pana zgłoszenia 
(np. awarii).  

5. W Oprogramowaniu iMieszkaniec.pl przy wykorzystaniu pełnej funkcjonalności, gromadzone są i 
przetwarzane dane osobowe w zakresie udostępnionym przez Panią/Pana oraz dane użycia mediów 
zbierane z odczytów Pani/Pana liczników i rozliczenia finansowe za używany lokal, a także 
korespondencji  z Operatorem.  

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, oraz dla Otwockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ustawa z dnia 15.12.2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych, dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej  Ustawa o własności lokali  z dnia 24.06.1994r, dla Zarządcy 
nieruchomości – umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta z jej właścicielem, wspólnotą 
mieszkaniową albo inną jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości  oraz 
ustawa z dnia 21.08.1997 r, o gospodarce nieruchomościami. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do świadczenia usługi iMieszkaniec.pl, w 
przypadku nie podania danych niemożliwe jest korzystanie z tej usługi. 

8. Posiada Pani/Pan szereg uprawnień: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych (może Pan/Pani nas o nie zapytać i do nich zajrzeć) 
b)  prawo ich sprostowania (jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd i Pani/Pana dane są niepoprawne, 

naprawimy błąd), 
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania (jeśli nie chce Pani/Pan abyśmy je mieli lub mieli ich 

określoną ilość), 
d) prawo do przenoszenia danych (przekazania ich gdzie indziej), 
e) prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, 
może Pani/Pan zmienić zdanie i uznać, że już Pani/Pan nie chce, abyśmy mieli Pani dane), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli zmieni Pani/Pan zdanie i cofnie zgodę, to 
nadal nasze wcześniejsze działania będą poprawne); 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
lub innych takich przepisów. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  
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